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Inbjudan till teckning av units i
Sound Dimension AB i samband med
notering på Spotlight Stock Market
TECKNINGSTID
31 augusti - 13 september, 2021

DET ÄR
DAGS FÖR EN
REVOLUTION
INOM LJUD
I

dag finns det många olika högtalare i våra
hem. Ljudsystem. Telefoner. Smarta högtalare.
Idag kan vi ansluta till var och en av dem. Men har du
någonsin undrat varför inte alla enheter kan ansluta
till varandra? Det gjorde vi också. Och vi fixade det.
Låt oss presentera AiFi®.

TÄNK OM VI KUNDE KNYTA IHOP PUNKTERNA
På Sound Dimension har vi utvecklat banbrytande,
prisbelönta ljudprodukter och ljudteknik sedan 2013.
Med vår patenterade teknik Artificial Intelligence
Fidelity, AiFi, skapar vi en de facto standard som
kommer att revolutionera ljudvärlden. Genom att
ansluta högtalare, oavsett modell, märke eller ålder,
får vi dem att spela tillsammans, kvaliteten på ljudet
höjs och det låter bättre.
AiFi är tekniken som möjliggör det; bevisad,
patenterad, snart tillgänglig för högtalare nära dig,
och slutligen för högtalare överallt.
Vi gör nu AiFi-tekniken tillgänglig för alla.

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande.
I memorandumet för Sound Dimension finns en beskrivning
av potentiella risker som är förknippade med Bolagets
verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan
fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information
i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas.
Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets
(www.sounddimension.se), Spotlight Stock Markets (www.
spotlightstockmarket.com) och Hagberg & Aneborn AB:s
(www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor.
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VD HAR ORDET
E

fter ledande roller i tre NASDAQ-noterade
företag där jag varit djupt involverad
i turnaround-processer, bedömer jag att
förutsättningarna för att lyckas med en framgångsrik
turnaround i Sound Dimension är stora. Vi har redan
tydliga bevis på att världens största tillverkare inom
ljudbranschen är fascinerade över vad vi lyckats
åstadkomma med vår teknologi och de har också,
sedan tidigare, uttryckt ett intresse för att licensiera
denna. Dessutom har Bolaget nu flera års erfarenhet
av branschen och vi har förstått hur den fungerar på
djupet. Detta, i kombination med den mycket erfarna
Advisory Board som vi stärkt Bolaget med, gör att
jag ser fram emot denna resa med stor tillförsikt och
mycket förväntan.
Vi vill skapa en teknologi som kan förvandla det
fragmenterade ljudet från enskilda ljudkällor till en
konsertupplevelse, en möjlighet för alla att få tillgång
till ett ljud av högsta kvalitet genom att nyttja teknik
som redan finns i våra hem. Vi vill demokratisera ljud.
Detta genom att ge världens tillverkare av högtalare,
projektorer och andra ljudenheter möjlighet att
inlicensiera vår teknik. Det är en teknik som vi är
ensamma om och som vi skyddar genom beviljade
patent, inlämnad patentansökan, unik know-how
samt en noga utarbetad IP-strategi.

Därför anser jag att Sound Dimension är i en mycket
unik situation. Vi har under flera år förfinat vår
teknologi och, med utgångspunkt i hela teamets
mångåriga erfarenhet, tagit fram en tydlig strategi för
hur vi nu ska kommersialisera den teknologi som gjort
oss kända i branschen. Vi har redan mött de flesta
av våra potentiella kunder och är nu redo att bygga
vidare på dessa relationer under kommande år.
Det är oerhört inspirerande att arbeta mot ett tydligt
och konkret mål, med vetskapen om att vi ligger i
teknikmässig framkant i en mycket stor bransch. Jag
har därför en stark tilltro till att vi i Sound Dimension
under kommande år kommer kunna uppnå vår
målsättning, det vill säga att skapa en ny de factostandard för ljud.
Jag hoppas att du vill vara med på denna resa.
Jag hälsar dig varmt välkommen som aktieägare
i Sound Dimension.

THOMAS BERGDAHL

CEO, Sound Dimension
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“Create the perfect sound setup and endlessly
reconfigure your audio experience”

SOUND DIMENSIONS PRISVINNANDE
SOUNDOTS HÖGTALARE
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BAKGRUND
B

olaget grundades 2013 av Fredrik
Gunnarsson och baserade då sin
verksamhet på två teknologier; dels den
grundläggande ljudteknik som fokuserar på
själva hårdvaran i varje enskild högtalare
och dels den artificiella teknologi som
idag heter Artificial Intelligence Fidelity AiFi. Under 2014 såg Bolaget möjligheten
att paketera dessa två teknologier till en
produkt.
Bolagets första produkt, AiFi-högtalaren
Soundots Ai-1, lanserades 2016 och
erhöll flera priser både för sin design och
funktionalitet, bl.a. “A-Design Silver Award
2016” och “CES innovation Award Honoree
2017” i kategorin “High Performance Home
Audio/Video” på CES, en av världens största
elektronikmässor. I samband med detta
ville flera stora aktörer på ljudmarknaden
licensiera den teknologi som Sound
Dimension utvecklat och patentsökt sedan
tidigare. Dessa erbjudanden var givetvis
en bekräftelse för Bolaget kring hur bra
teknologin var, men den affärsmodell
som Bolaget valt för att kommersialisera
AiFi-teknologin utgick ifrån produktion
och försäljning av egna högtalare, varför
utlicensiering inte var intressant i detta
skede. Trots en prisbelönt produkt och
teknologi så lyckades Bolaget aldrig uppnå
någon volym i sin försäljning, bland annat
på grund av en begränsad budget och
att det var ett okänt varumärke på en
väldigt konkurrensutsatt marknad. Mot
bakgrund av den bristande försäljningen,
valde Bolaget att under 2019 utvärdera
verksamheten och den affärsmodell som
tidigare lagts fast. Det blev uppenbart
att trots att ljudet var i världsklass, så var
tillvägagångssättet för kommersialiseringen
av ljudet och teknologin långt ifrån optimal.
Med dessa lärdomar i ryggen är Bolaget
nu med en ny affärsmodell dock starkare
än någonsin.

sounddimension.se/ipo-2021

5

MOTIV
F

öreliggande emission och notering
sker för att kunna fullfölja
Bolagets nya affärsmodell. Den nya
affärsmodellen har arbetats fram utifrån
Bolagets tidigare lärdomar av branschen,
tillsammans med Bolagets stärkta
Advisory board och VD. Affärsmodellen
innebär att Bolaget har upphört med
produktion och försäljning av egna
högtalare och i stället går vidare med att
bedriva verksamhet som på bästa sätt
ska möjliggöra för Sound Dimension att
licensiera ut sin teknologi till tillverkare
av alla typer av ljudåtergivande enheter.
Detta skifte innebär att Sound Dimension
går från att vara ett hårdvarubolag till
att vara ett mjukvarubolag. På detta sätt
kommer Bolaget att uppnå betydligt större
skalbarhet och väsentligt högre marginaler.

Ytterligare ett skäl till noteringen av Sound Dimension är den
ökade publicitet, uppmärksamhet och genomlysning som följer
av att vara ett publikt bolag. Det kommer att vara till Sound
Dimensions fördel när avtal ska skrivas och när samarbeten ska
förhandlas fram då det kan ge en ökad trygghet för motparten.
Även när det gäller marknadsföring och försäljning kommer den
publicitet en notering medför vara till fördel för Bolaget.
Bolaget bedömer att likviden från föreliggande emission vid
full teckning inbringar cirka 15 MSEK före noteringskostnader
om cirka 2,2 MSEK, samt att likviden från fullt utnyttjande
av teckningsoptionerna TO 1 i oktober 2022, vid samma
aktiekurs som vid noteringen (motsvarande 16 MSEK före
emissionskostnader) är tillräckligt för att kunna finansiera
Bolaget fram till år 2024, då Bolagets bedömning är att positivt
kassaflöde kommer uppnås. För det fall styrelsen bedömer att
likviden från inlösen av teckningsoptionerna inte är tillräcklig för
att täcka Bolagets finansieringsbehov fram till positivt kassaflöde,
kommer styrelsen se över och föreslå andra/ytterligare/alternativa
finansieringsmöjligheter.

Prelansering för betatestning
Mjuk lansering av appen till en lite
större grupp i Sverige
Utveckling av AiFi Dongle
tillsammans med partner.

Lansering av AiFi App på Google Play
Store i Norden och UK
Marknadsföring av AiFi App på olika
sociala medier
Samarbetsavtal avseende AiFi App

Ytterligare kapitaltillförsel till följd av
inlösen av TO 1

Utveckling av AiFi Inside

Lansering av AiFi App på App Store
på den nordiska marknaden, följt av
UK (Steg 1)
Lansering av AiFi Inside (Steg 3)
Fler samarbetsavtal avseende
AiFi Inside

2021

2023
2022

2024

Utveckling av AiFi App

Samarbetsavtal avseende AiFI Dongle

Utveckling av mjukvara för AiFi Dongle

Lansering av AiFi App 2.0
Lansering av AiFI Dongle (steg 2)
Första samarbetsavtal avseende AiFi inside
Lansering av AiFi App Premium
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STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL
Bolagets strategi är att utveckla och lansera AiFi i tre steg; Steg
1 - AiFi App, Steg 2 - AiFi Dongle samt, Steg 3 - AiFi Inside. Denna
strategi förväntas bidra till att nå ut med AiFi-teknologin på ett
så effektivt sätt som möjligt. Nedan presenteras de tre stegen
mer i detalj och även bolagets affärsmodell, som kommer att
skilja sig åt något i de olika stegen.

I

steg 1 integreras tekniken i en av
Bolaget egenutvecklad app - AiFi
App. Appen ger användaren möjligheten
att koppla ihop flera smarta enheter och
få dem att spela tillsammans som en
större högtalare, samtidigt som ljudet
optimeras.
AiFi App beräknas kunna pre-lanseras
under början av 2022. Planen är att då att
påbörja och genomföra betatester under
cirka två månader med en begränsad användargrupp för att ytterligare förbättra
appen och ha chans att rätta till eventuella brister innan Bolaget gör en så kallad
mjuk lansering. Mjuk lansering görs till
en lite större grupp under ytterligare ett
par månader med start under slutet av
Q2 2022. Detta för att snabbt och effektivt kunna reagera på användarnas krav
och introducera nya funktioner. Bolaget
väl påbörjar marknadsföringen för appen under Q4 2022. Bolaget har som
målsättning att ha uppnått 2-3 miljoner
nedladdningar av AiFi APP senast 2025.

STEG 1 - AiFi APP

AiFi App kommer initialt att erbjudas som en freemium-tjänst,
vilket innebär att kunden kan prova Appen och delar av funktionaliteten gratis, innan de går över till att bli en betalande kund
av en premiumversion med mer funktionalitet. Med gratisversionen prioriterar Bolaget att nå så många användare som möjligt.
I ett senare steg kommer Bolaget lansera premiumversionen, som
till exempel möjliggör anslutning av ett utökat antal enheter samt
fler lyssningstimmar. Premiumversionen kommer initialt att kosta
varje appanvändare cirka 45 SEK per månad, med möjlighet till
rabatter för förbetald kvartals- eller årsprenumeration.

AiFi® APP MARKNADSPOTENTIAL
Konkurrenten Ampme har, enligt
egen utsago, mer än 10 miljoner nedladdningar på vardera Google Play
Store och App Store. Ampme erbjuder
tjänsten gratis under de första tre
dagarna, men efter det kostar tjänster
115 SEK per vecka. Det finns alltså
ingen gratisversion. Rave har, enligt
egen utsago, mer än 10 miljoner nedladdningar på Google Play Store och
erbjuder differentierade köp i appen
från 18 till 149 SEK.
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N

ästa steg är att introducera AiFi
Dongle, en liten fysisk dosa som
ansluts via till exempel ett 3.5 mm uttag
eller via HDMI till den aktuella ljudenheten. Donglen gör att ännu fler enheter
kan vara med i den fiktiva kören genom
att den kan användas för att implementera AiFi-teknologin i redan existerande
ljudenheter som sedan med hjälp av
appen kopplas ihop, identifieras och analyseras i systemet med hjälp av artificiell
intelligens.
Sound Dimension kommer inte själv att
ta fram någon hårdvara utan har för
avsikt att i steg 2 arbeta tillsammans med
samarbetspartners som kan utveckla,
tillverka, distribuera och marknadsföra
donglen. Det är enligt Bolaget inte nödvändigt att utveckla en helt ny dongle,
utan i princip skulle Sound Dimensions
AiFi-teknologi kunna installeras i de flesta
redan existerande tredjeparts donglar.
Sound Dimension har identifierat ett
antal tänkbara partners.
Bolaget kommer teckna licensavtal
direkt med tillverkarna av Donglen och
kommer att ta ut en licensavgift för varje
såld Dongle.

I

det sista steget, med AiFi Inside,
som innebär att Bolagets
teknologi implementeras redan på chipnivå, tar Sound Dimension steget fullt ut
mot att etablera en ny de facto standard
för ljudupplevelser. Detta medför att
AiFi Inside kan vara integrerat i andra
varumärkens produkter redan när
de tillverkas. Idag existerar många
produkter/enheter som har ljud
integrerat i sig så som t.ex. högtalare,
TV-apparater, projektorer etc. där själva
produkten/enheten bär ett varumärke
medan bolaget bakom produkten/
enheten har ett annat namn. Vi har
valt att kalla alla dessa varumärken
istället för bolag. Bolagets målsättning
är att teckna licensavtal med sådana
varumärken och ODM/OEM:er.
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STEG 2 - AiFi DONGLE

AiFi® DONGLE MARKNADSPOTENTIAL
Den årliga försäljningen av smarta högtalare uppgick år 2020 till fler
än 150 miljoner enheter. Detta är en ökning med cirka 70 % jämfört
med 2018. Cirka 85 % av marknaden domineras av stora aktörer
såsom Amazon, Google och Apple. Dessa aktörer förväntas ha en
fortsatt stark tillväxt framöver med en förväntad försäljning av över
400 miljoner enheter 2025. Detsamma gäller Bluetooth-högtalare
där uppskattningsvis 200 miljoner enheter (exklusive smarta
högtalare) kommer säljas under 2021 med en estimerad ökning av
antal sålda enheter på 50 % mellan 2021 och 2025.

STEG 3 - AiFi INSIDE

AiFi® INSIDE MARKNADSPOTENTIAL
Den potentiella marknaden, inom segmentet smarta högtalare, är
identisk med den som just beskrivits för AiFi Dongle. Skillnaden är att
AiFi Inside integreras direkt i tillverkningsprocessen som en tredjepartsteknologi hos tillverkarna medan AiFi Dongle tillverkas som
ett externt tillbehör till slutkonsumenten. Enligt Bolagets bedömning är den potentiella marknaden för AiFi Dongle och AiFi Inside
ännu större eftersom tekniken även kan användas för tv-apparater,
datorer, mobiltelefoner, läsplattor med mera.

ERBJUDANDET I KORTHET
Fakta om noteringen
Erbjudet värdepapper

Fakta om teckningsoptionen
Erbjudandet avser köp av units.
En unit består av en aktie och en
teckningsoption (1:1)

Pris

7,5 SEK per unit

Emissionsvolym

15 miljoner SEK

Teckningsåtagande
Bolagsvärde
Teckningsperiod
Minsta teckning
Marknadsplats

7,5 miljoner SEK (50%)
22,9 miljonder SEK före erbjudandet

Teckningsperioden

Oktober 2022

Teckningskursen:
Teckningsoptionen (TO 1) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att 12 månader efter första handelsdag
i Bolagets aktie, under en period om 10 handelsdagar,
teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 70% av
den volymvägda genomsnittskursen 15 handelsdagar
före första teckningsdag.

31 augusti till 13 september 2021
600 units (SEK 4.500)
Spotlight Stock Market

Kortnamn för aktien
Preliminär första dag för handel

SOUND
6 oktober 2021

VARFÖR
INVESTERA

En satsning på ett litet
företag, före intäkter
har genererats, med en
kraftfull och beprövad
teknik, en stark strategi,
en enorm möjlighet, ett
unikt team och mycket
begränsad teknisk risk.
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